Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi
Tammerkosken rannalle! Vanha pellavakutomotehtaan
miljöömme on 1800-luvulta ja annoksemme valmistettu
tuoreista raaka-aineista, tinkimättömällä ammattitaidolla.
We warmly welcome you to the shore of Tammerkoski!
Our atmospheric setting goes back to the linen factory
in the 1800’s - the food has been prepared with fresh
ingredients and uncompromising craftsmanship.

ALKURUOKIA
Starters

VETURIHALLIN VIIKUNAA (L, G)

9,90 €

Viikunaa, Ahlmanin tilan sinihomejuustoa,
Tampellan juuressalaattia ja viikunavinaigrettea
Fig, Ahlman’s blue cheese, Tampella’s root
salad and fig vinaigrette

HÖYRYKATTILAN KALAKEITTOA (L, G)

9,90 €

Miedosti savustettua lohta, savusiikamoussea,
porkkanaa, paahdettua sipulia ja perunasipsiä
Lightly smoked salmon, smoked whitefish mousse,
carrot, roasted onion and potato chip

KELLOPORTIN KAALIA (L)

9,90 €

Herkkutatti-bulgurpaistoksella täytettyä savoijinkaalia,
tattilientä, timjami-juuresslaw’ta ja sienipyreetä
Stuffed Savoy cabbage with porcini and bulgur crumble,
bolete broth, thyme-root slaw with mushroom purée

TAMPELLAN TAKO (L, G)

9,90 €

Perunarieskaa, yön yli haudutettua nautaa,
pikkelöityä kaalia ja piparjuurijogurttia
Potato flatbread, beef cooked over night,
pickled cabbage and horseradish yogurt

TEHDASRADAN TAPASLAUTANEN (L)
Ahlmanin tilan sinihomejuustoa, viikunaa, Tampellan
juuressalaattia, herkkutatti-bulgurpaistoksella täytettyä
savoijinkaalia, timjami-juuresslaw’ta, sienipyreetä,
perunarieskaa, yön yli haudutettua nautaa, pikkelöityä
kaalia ja piparjuurijogurttia
Suositus kahdelle.
Ahlman’s blue cheese, fig, Tampella’s root salad,
stuffed Savoy cabbage with porcini and bulgur crumble,
thyme-root slaw, mushroom purée, potato flatbread,
beef cooked over night, pickled cabbage and
horseradish yogurt
Recommended for two.

PÄÄRUOAT TARJOAMME LAPSILLE PIENEMPINÄ
ANNOKSINA PUOLEEN HINTAAN.
For children, we offer the mains as smaller portions, half-priced.

Hyvä asiakkaamme, lisätietoja mahdollisista allergeeneista
saatte ravintolan henkilökunnalta.
Dear customer, some of our menu items contain allergens.
Please ask a member of staff for more information.

22,00 €

PÄÄRUOKIA
Mains

KONEPAJAN PIPPURIPIHVI (L, G)
		

150 g / 28,90 € 		
200 g / 32,00 €

Sisäfileepihvi kotimaisesta naudanlihasta,
konjakilla viimeisteltyä kolmen pippurin kastiketta ja
rosmariinisuolalla maustettuja maalaislohkoperunoita
Finnish beef tenderloin steak, three peppercorn
sauce with Cognac and potato wedges with rosemary salt

HERRAINMÄEN HÄRKÄÄ (L, G)

32,00 €

Kokonaisena kypsennettyä kotimaista
naudansisäfileetä, valkosipulivoita,
punaviinikastiketta ja valkosipuli-kermaperunaa
Grilled Finnish beef tenderloin steak, garlic butter,
red wine sauce and garlic scalloped potatoes

RYSELININ HÄRKÄÄ (L, G)

28,90 €

Ylikypsäksi haudutettua naudanetuselkää,
timjamikermaan muhennettua kaalia ja
ankanrasvassa paistettuja perunoita
Slow-cooked and shredded beef chuck roast,
cabbage braised in thyme-flavoured cream and
potatoes roasted in duck fat

MASUUNIN MAKSAA (L)

27,90 €

Paistettua karitsanmaksaa, vehnäolutkastiketta,
karamellisoitua sipulia ja chorizo-perunapyreetä
Fried lamb liver, wheat beer sauce, caramelised
onion and chorizo-potato purée

S/S AHDIN KUHAA (L, G)

27,90 €

Paistettua kuhaa, pinaattikermaa ja sahramivoissa
paistettuja perunoita
Fried pike-perch, spinach cream and potatoes
fried in saffron butter

HÖYRYLAIVURIN NIERIÄÄ (L)

27,90 €

Paistettua nieriää, rapuvaahtokastiketta ja
purjo-perunakrokettia
Fried Arctic char, crab foam sauce and
leek-potato croquette

PELLAVANTORIN
PUNAJUURIFALAFEL (L, G)
Punajuurifalafelia, harissajogurttia ja
paahdettua kukkakaalia sekä seesaminsiemeniä
Beetroot falafel, harissa yogurt, roasted
cauliflower and sesame seeds

22,90 €

JÄLKIRUOKIA
Desserts

TEOLLISUUSMIES
TÖRNGRENIN TARTE TATIN (L, G)

9,90 €

Karamellisoitu omenapiiras,
kardemummajäätelöä ja karamellikastiketta
Tarte Tatin, cardamom ice cream and caramel sauce

MASSUNMÄEN RITARIT (L)

9,90 €

Köyhiä ritareita, vaniljatuorejuustoa,
puolukkaa ja puolukkagranitea
French toasts, vanilla cream cheese,
lingonberry and lingonberry granite

PELLAVATEHTAAN
PAAHTOVANUKASTA (L, G)

9,90 €

Appelsiinilla ja muscovadosokerilla maustettua
paahtovanukasta, sitruunavaahtoa ja appelsiinikeksiä
Crème brûlée flavoured with orange and
muscovado sugar, lemon foam and orange cookies

PÖRSSIYHTIÖN PISTAASIPÄHKINÄSUKLAAKAKKUA (VL, G)
Pistaasipähkinä-suklaakakkua, mokkajäätelöä,
pistaasipähkinä-sokerilastua ja suklaata
Pistachio and chocolate cake, mocha ice cream,
pistachio-sugar chips and chocolate

9,90 €

